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 مقدمة:

 ملخص
ا مع مصطلح لساين الذي يشرتؾ لفظيً  (الكبلـ)طبلؽ إىل تتبع إعمد فيها أىذه زلاولة الستخبلص خصائص الرتكيب يف كتاب سيبويو ،

 من خبلؿ اقرتانو هبذا اإلطبلؽ  خصائص الرتكيب )اجلملة( يف نظر سيبويو و عمدت إىل استنتاج (اقيم اللغة يف فكر دوسوسًنالكبلـ)ىو 
اخلاطفة ة مث االشار يف اللسانيات احلديثة، الكبلـ الرتكيب ف فيو دلفهـو تيف الكتاب.مهد خلصائص الرتكيبو اليت طلرج من خبلذلا بتصور 

الكبلـ و  بإطبلؽنطلق للحديث عن خصائص الرتكيب يف الكتاب كما تربز من خبلؿ اقرتاهنا إليهما يف البحث اللغوي العريب. أل
و إىل  طبلؽ سيبويوإيف  الرتكيبز ما ؽليز رب .وانتهي باختصار النتائج اليت تاإلطبلؽ فيما يتصل خبصائص الرتكيباستخداـ سيبويو ذلذا 

 ضع تعريف للرتكيب ينطلق من شلارستو يف الكتاب.زلاولة و 

Abstract 

 

This paper examines the characteristics of sentence in saibawaih's book. Through 

tracing the general concept of AL-Kalam, this paper determines the characteristics of 

sentence from Saibawaih's point of view. The paper also defines the term  AL-Kalam 

in the light of Saibawaih's practice as elaborated in his book ( Alkitab)  
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مبلذاً  -رأسها كتاب سيبويوو على -ألطرتلك ادراسة  ألطر النظرية للدرس اللغوي العريب تبقى مصادر ايوضح صريح يف ظل غياب نص 
أعلية استنطاؽ ذلك  تبرز  ،كتابالإذا أضفنا إىل ذلك عدـ االستقرار الكامل للمصطلح النحوي يف  و النظر .وبلستنباط لللباحث 
ن واقع ادلمارسة يف ، و انطبلقاً مالنص و التقرير ادلسبق دلدلوالتو ا عن لّ طر النظرية للدرس اللغوي بعيدً األلتحديد  )أو اإلطبلؽ( ادلصطلح

يف الوقت نفسو و دبنأى عن إخضاع البحث اللغوي و . (1)"الكتاب" ال االستناد إىل ما يردده الباحثوف يف عصور سلتلفة حوؿ تلك األطر
اللغة على  يظل البحث يف ادلصطلح جزًءا مهماً لدراسة النظريات العربية يف مستوياتبصورة قسرية ،العريب دلفاىيم الدرس اللغوي احلديث 

.  اللسانيات يف احلديثة ادلبادئ على وعرضها العلمية ادلادة تصنيف إلعادةا متسع ناؾفما  زاؿ ىاختبلفها.
 النحوية.  وىذاالعملحلقةفيسلسلةتلكاجلهودالتييثمراستمرارىاوتنوعهاعنتصنيفوفهملتلكاآلراء

مع مصطلح الكبلـ يف  يشرتؾ لفظياً " يف كتاب سيبويو نظري الختبلؼ إطبلقاتو  ، إضافة إىل أنو الكبلـ"مصطلح و قد لفت            
،كمػػا أف (2)الرتكيبيػػة يف الكتػػاب اللغويػػة و ت الدراسػػة، و ؼلتلػػف عنػػو يف أنػػو  يطلػػق يف رلػػاالت سلتلفػػة مػػن رلػػاالالػػدرس اللسػػاين احلػػديث

ادلصػػػطلح يف  ىػػػذا  رلػػػاؿ البحػػػث يف الرتكيػػػب أو اجلملػػػة. مػػػن ىنػػػا اخػػػرتت تتبػػػعيػػػرتدد يف كتػػػب النحػػػاة بعػػػد سػػػيبويو يف مصػػػطلح الكػػػبلـ 
تنباط خصػػػائص الرتكيػػػب )اجلملػػػة( فيػػػو مػػػن خػػػبلؿ ىػػػذا التتبػػػع  إؽلانػػػا بػػػأف اإلطػػػبلؽ أو و خصصػػػت ىػػػذه الدراسػػػة اولػػػة اسػػػ "،الكتػػػاب"

علػػى –اؿ بػػو درع:"إف احلػػدود و ادلصػػطلحات النحويػػة ادلصػػطلح ؼلتػػزف مفػػاىيم نظريػػة كبػػًنة يف حروفػػو اػػدودة ،أو كمػػا يقػػوؿ الػػدكتور كمػػ
تكّوف يف هناية ادلطاؼ لغة نظرية يف النحو،و تتضمن تسمية األشياء و الظػواىر و القضػايا بأءػاء ضلويػة سلصوصػة،إهنا بدايػة  -سبيل ادلثاؿ

".  (3)تأسيس اللغة النحوية.و يقتضي التأسيس تصور شكل العلم و وضع حدود للمعلـو
للبحػػث بالتنػػاوؿ ادلقتضػػب دلفهػػـو الرتكيػػب يف اللسػػانيات احلديثػػة بوصػػفو مرادفػػاً دلصػػطلح اجلملػػة الػػذي ظهػػر يف النحػػو العػػريب بعػػد مهػػدت 
معيػارين حػددا أطػر الدراسػة.مث )الرتكيػب و الكػبلـ (  تنػاوؿ شلالػل دلفهػـو الكػبلـ يف اللسػانيات احلديثػة بوصػفهما ،و أردفت ذلػك بسيبويو

فناقشػت إطػبلؽ سػيبويو للكػبلـ ىػل كػاف مصػطلحاً قػارا أـ أنػو   شػديد، الرتكيب يف الدارسات النحوية العربيػة باختصػارمفهـو  أشرت إىل 
مث تناولت خصائص الرتكيػب كمػا تبػدو مػن خػبلؿ إطػبلؽ  ؟كاف رلرد إطبلؽ مل يتبلور كمصطلح ال اشرتاؾ فيو مع غًنه من ادلصطلحات

،فادلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر و ادلراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع، ج وختمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ"،الكبلـ"سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبويو 
 .ؽلتزجبأبوابعدةاً واحداً إطبلقادلتضمنمنهجاًوصفياًاستقرائياًقائماًعلىتحليبللنصمنتهجة

 
 
 

                                                 
 142،ص1998"ادلنواؿ النحوي العريب:قراءة لسانية جديدة" ،د.عز الدين رلذوب،كلية اآلداب، سوسة ،دار احلامي، تونس، الطبعة األوىل (1)

 
 ويتكرر ذلك يف استخداـ سيبويو لعدد من ادلصطلحات،ينظر على سبيل ادلثاؿ (2)

Sibawayhi,M.G.Carter ,Oxford Centre for :Islamic Studies.2004 

P:49,51,49 

إبستمولوجي للغويػات العربيػة"، د. األساس ادلعريف للغويات العربية :حبث يف بعض ادلقدمات الكبلمية و األصولية للنحو العريب، يف اذباه وضع  أساس "(3)
 90ص، 000 0عبد الرمحن بو درع ،منشورات نادي الكتاب لكلية اآلداب، تطواف ،ادلغرب، ،
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 مفهوم التركيب في اللسانيات الحديثة:
 الرتكيب يف ادلفهـو اللساين احلديث ينطلق من كوف اللغة نظاًما يقـو على بنية سبثلها وحدات الرتكيب اليت تؤدي كل منها وظيفة فيو، و

بعبلقات نظمية،كما ترتبط بوحدات خارج الرتكيب يف عبلقات  استدعائية رأسية. لكن ربليل الرتكيب ال ينظر إىل تلك الوحدات  ترتبط 
 جو بل يضع اللساين يف اعتباره أف الرتكيب عامل مغلق على نفسو.ما ىو خار 

ػُلدد الرتكيب مصطلحاً يشار بو إىل ادلستوى الرتكييب الذي" يتضمن العبلقات القائمة بٌن مورفامات داخل اجلمل بغية حلظها و  كما
اجلملة، و الذي يتطلب مسنداً و مسنداً إليو ،فقد يرد  ادلستوى الرتكييب ال يقدـ دائماً اخلط التقليدي ادلرادؼ دلفهـوو  (1)ربديدىا."

القوؿ الذي ترتبط فيو مجيع العناصر دبخرب فريد أو بعدة أندريو مارتينيو مفهـو اجلملة بأهنا :" و يعرؼ تركيب ال يستويف تلكما ادلكونٌن.
 (2) ."سلربات معطوفة

 
 في اللسانيات الحديثة: "الكالم"مفهوم 

قسػيًما دلصػطلح    LA Paroleدي سوسػًن رؤيتػو دلػا ينبغػي أف تكػوف عليػو دراسػة علػم اللغػة بػرز مصػطلح )الكػبلـ(منذ وضػع فردينانػد 
 إذ يشًن الكبلـ إىل إصلاز مسػتخدـ اللغػة ،ويتميػز بالقصػد و اإلرادة، فيمػا تعػد اللغػة نظاًمػا يوجػد قسػراً يف ذىػن  LA Langue)اللغة(
رلػا مشػرتًكا بػٌن مجيػع أبنػاء اللغػة يبقػى الكػبلـ عمػبًل فرديًػا ال يشػرتؾ فيػو كػل أفػراد ا تمػع،و ؼلضػع دلػا و فيما تتميػز اللغػة بكوهنػا إ .ادلتكلم

 (3.)ؼلضع لو الفردمن عوامل سلتلفة تؤلر فيو
و بانتهػػاء  دو سوسػػًن إىل  جعػػل موضػػوع علػػم اللغػػة ىػػو دراسػػة اللغػػة يف ذاصػػا و مػػن أجػػل ذاصػػا حصػػر الدراسػػة اللغويػػة يف وصػػف اللغػػة   

كتنظيم قائم بذاتو، فيكوف زلور الدراسة اللسانية دراسة بنية اللغة و وصف و تصنيف عناصرىا و عبلقاصا من خبلؿ ظلاذج األداء الفردي 
 و هبذا وجو البحث اللساين العتبار اللغة كياناً مستقبًل، الكبلـ أحد مظاىره.(4)اللغوية. ةألبناء اجلماع

 
 مفهوم التركيب في الدراسات النحوية العربية:

                                                 
 212ـ،ص1980األلسنية)علم اللغة احلديث(:مبادؤىا و أعبلمها"،د.ميشاؿ زكريا،بًنوت،(1)

مبػػػػػػػػػػػػػادئ  اللسػػػػػػػػػػػػػانيات البنوية:دراسػػػػػػػػػػػػػة ربليليػػػػػػػػػػػػػة ،119زبًني،داراآلفػػػػػػػػػػػػػاؽ،اجلزائر،صمارتيين،ترمجػػػػػػػػػػػػػة: سػػػػػػػػػػػػػعيد  مبػػػػػػػػػػػػػادئ يف اللسػػػػػػػػػػػػػانيات العامة"،أندريػػػػػػػػػػػػػو (2)
سوسًن:تأصػػػػػػػػػػػػػػػيل علػػػػػػػػػػػػػػػم اللغػػػػػػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػػػػػػديث و علػػػػػػػػػػػػػػػم  دو فردينانػػػػػػػػػػػػػػػد،199،ص2001،ابسػػػػػػػػػػػػػػػتمولوجية"،د.الطيبدبة،مجعية األدب لؤلسػػػػػػػػػػػػػػػاتذة البػػػػػػػػػػػػػػػاحثٌن،

 58، 53،ص2000زلمود،ا لس األعلى للثقافة ،القاىرة، العبلمات"،جونالانكيللر،ترمجة:نرمٌن
 

 A Geneva School، 20،22،مثبًل:ص 8811ادلطليب،بيت ادلوصل، عزيز،مراجعة:مالك علم اللغة العاـ"،فردينادند دو سوسًن،ترمجة :يوئيل"((3
Reader In Linguistics ,Edited by: Robert Godel Indiana University ,Press: Bloomington 

&Llndon,1969,P:5                            
 
 

، التعريػػػف بعلػػػم اللغػػػة"، دافيػػػد كريسػػػتل، ترمجػػػة: د. حلمػػػي خليػػػل، دار ادلعرفػػػة اجلامعيػػػة، اإلسػػػكندرية،  90،253:ص  سوسػػػًن دو ،فردينادنػػػد"اللغػػػةالعاـ علػػػم((4
 76،ص1993الطبعة الثانية 
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اً تعريفاً حقيقياً ؽلس الرتكيب و غلليو، فإف علينا البحث يف حقيقة ذلك اإلطبلؽ بعيد -خباصة األوائل منهم -إذا كنا مل نرث عن النحاة 
و ،الشكل فقط  حٌن سيطر فكر ادلعلم على فكر الباحث عما أصاب مصطلح الرتكيب على أيدي النحاة ادلتأخرين من حصره يف جانب

 غلب فكر ادلعلم فكر ادلنظّر.
صل إليها التحليل شلا تعريفاً داللياً يرتكز على اإلفادة  فنظر إليها على أهنا:"أصغر قطعة ي حديثاً   ادلرادؼ للرتكيب ىو اجلملة اليت عرفت

 .(1)"يفيد ،و ليست وحدة بنوية سبت بصلة لنظاـ اللغة التقديري. و ىذا ألف ادلستويٌن من التحليل البنوي و الدالل ال يتطابقاف بالضرورة
أنواع الكلمة من اسم وفعل يت تقوـو هبا و ىذا  ما يرادؼ مصطلح اجلملة يف تناوؿ النحاة العرب ادلتأخرين. إف اجلملة تبىن من الوظائف ال

 (2)وحرؼ.
مل ؽلثل الكبلـ الوحدة الكربى يف دراسة سيبويو  إذ تنتظم فيو الوحدات الصوتية ادلكونة للمستوى ادلورفولوجي لتصل إىل نظاـ تركييب متكا

ما يعد وصفاً ،و ال ضلظى الرتكيب و خصائصو  (اجلملة)يضم ظواىر تركيبية عدة. و أوؿ ما يطرح يف ىذا الباب أسئلة تتصل بتعريف 
عدـ وجود و (3)بتعريف للجملة يف الكتاب  فهو مصطلح ظهر متأخراً يف "معاين القرآف" للفراء ، مث نقل عن  ادلربد يف "ادلقتضب".

 (4)مصطلح يتوافق مع مفهومها احلديث مل يكن ليعين عدـ وجود ادلتصور،و ردبا كاف إطبلؽ )الكبلـ( شلهًدا لظهور مصطلح اجلملة.
للرتكيب يوضح حدوده ، على الرغم من أف ألفية ابن  و كما يظهر من خبلؿ تتبع الدراسات اللغوية التالية لسيبويو مل صلد تعريًفا قاراً 

 مالك تضمنت دراسة مفصلة للرتكيب العريب ومجعاً لقواعده ادلعيارية إال أف تعريف اجلملة )الرتكيب(ظل غائًبا كتعريف زلدد، و إف استقر
 لنحاة.ل األذىاف ما ىو الرتكيب من خبلؿ العمل اإلجرائي يف

أقدـ كتاب متكامل يف النحو العريب و زلاولة ربديد اإلطبلؽ الذي يكرره يف كتابو  وي استقراء كتاب سيبويو  بوصفرأيلذا  من ادلهم يف 
يطلق فيها سيبويو ىذا اإلطبلؽ؟ و لقد عملت على  )الكبلـ( و معرفة ىل ؽلكن أف نقرف بينو و بٌن اإلصلاز الفردي للمتكلم يف كل مرة

 تتبع كل إطبلقات سيبويو ذلذا اإلطبلؽ زلاولة ردىا إىل عناصر الدراسة اللسانية ادلختلفة يف حبوث متوالية ىذا أحدىا.
 

 )الكالم( في كتاب سيبويو إطالق أم مصطلح؟:
اإلطبلؽ فيما يتصل دبوضوع البحث و ىو  ىذاالعمل قائم على تتبع  غلعل الكبلـ إطبلقاً ال مصطلحاً ،و يوضح أف الدراسة عنوافو 

يف كتاب سيبويو.و قد استخدمت إطبلؽ الكبلـ  ألف ادلصطلح كما اتضح من الدراسة مل يكن مصطلًحا واضح ادلعامل  الرتكيبخصائص 

                                                 

 111ص ،0000للنشر،اجلزائر،"مبادئ يف اللسانيات" ،د.خولة اإلبراىيمي، دار القصبة (1)

 22،ص8812"العبلمة اإلعرابية يف اجلملة بٌن القدًن و احلديث"،د.زلمد محاسة عبد اللطيف، دار الفكر العريب ،القاىرة ((2
 

 8/1،ص8892" ادلقتضب"، أليب العباس زلمد بن يزيد ادلربد، ربقيق: زلمد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بًنوت، (3)
 

داب إىل ادلسػػند و ادلسػػند إليػػو يف كتػػاب سػػيبويو"، حسػػن محػػزة ،"رلادلػػة السػػائد يف اللغػػة و األدب و الفكر"،نػػدوة دوليػػة نظمهػػا قسػػم اللغػػة و اآل"عػػودة (4)
السلسػلة: ـ ،اجلزء األوؿ:" يف الرتاث اللغوي و النقدي"، أشرؼ على تنظيم الندوة و أعد األعماؿ للنشر: د. توفيق عامر، 7::1نوفمرب 35-34العربية 

 21،22،23،ص3113السابعة ،ا لد: السابع، كلية العلـو اإلنسانية و االجتماعية ،تونس 
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فكر سيبويو ،بل ىو إطبلؽ  يوجد يف  رلاالت عدة خالياً من االشرتاؾ اللفظي و ادلعنوي فبل يبدو استخداـ )الكبلـ( مصطلًحا قارًا يف 
 من أطر الدرس اللغوي. 

يف كتاب سيبويو  ففي ما عدا بعض ادلصطلحات اليت ال ؼلتلف الناف من  أف ادلصطلح النحوي يف  الغالب مل يكن مستقراً ذلك     
 ربطها بالدراسات احلديثة و مفهومها يف سبيل على مفهومها يف إطبلؽ سيبويو تبقى إطبلقات أخرى حباجة إىل الفهم و إىل نحاةال

 توضيح نظرة سيبويو ذلذا اإلطبلؽ.
 
 الكالم في إطار اإلشارة إلى خصائص التركيب و عناصره: 

 يف إطار   إطبلؽ سيبويو )الكبلـ( لئلشارة إىل  الرتكيب تبدو مبلمح ما يطلق عليو تركيباً أو كبلًما ، و ىو ما يستدعي دراسة ادلصطلح
 يف إطار مفهـو اجلملة يف مفهـو ادلتأخرين و ادلفهـو ادلعاصر .

اللغوية للمتلقي.و تتبع تلك اإلطبلقات  بعبلقات تركيبية تفيد يف توصيل الرسالة يطلق سيبويو الكبلـ يف معرض حديثو عن الرتكيب مرتبطاً 
 :الذ غللي خصائص الرتكيب يف العرض التاليف معرض ربديد ماىية الرتكيب و متطلبات إطبلقو على اإلصلاز اللغوي يتضح 

 
 تركيب:ال

  يرد النص التال يف باب "ىذا باب ما إذا حلقتو )ال( (الرتكيب)يف إطار إطبلؽ سيبويو )الكبلـ( مشارًا إىل مدلولو ادلتعلق دبفهـو اجلملة 
و (1)عليكلم تغًن الكبلـ عما كاف قبل أف تلحق بو."مل تغًنه عن حالو اليت كاف عليها قبل أف تلحق "يقوؿ: "و مثل ذلك: ال سبلـٌ 

يطلق سيبويو يف النص السابق مصطلح )الكبلـ( على الرتكيب)سبلـٌ عليك(و ىو الذي يطلق عليو يف الدراسة النحوية التالية مصطلح 
 (2)دلسند إليو .اجلملة  فالكبلـ )الرتكيب ( ادلشار إليو ىو عبارة عن تركيب إسنادي قائم على وظيفيت ادلسند و ا
األوؿ من الكتاب يعقد  و يف اجلزء.إف أىم ما غلب توفره يف الرتكيب )الكبلـ( اإلسناد،اكتفينا باإلشارة إليو كما برز يف النص السابق

إصلاز،و يشًن إىل  يشًن فيو ألعلية اإلسناد الذي غلعل وظيفيت اإلسناد أساس كل (3)سيبويو باباً بعنواف)ىذا باب ادلسند و ادلسند إليو(
هما تتكرر االحتياج بٌن ادلبتدأ و اخلرب   فعدـ توفر اإلسناد ال ػلقق تركيباً. و مل يكتف سيبويو يف اإلشارة لئلسناد هبذا الباب فاإلشارة إلي

 –بالكبلـ  زجاً يف مواضع عدة من الكتاب. و لن نطيل يف احلديث عن اإلسناد الذي جعلو سيبويو عماداً للرتكيب  ألنو مل يأت شلت
 بصورة صرػلة يف الكتاب.  -موضع البحث 

 
 

                                                 

 2/0301ص ،8812الكتاب"،سيبويو ،ربقيق:عبد السبلـ ىاروف ،عامل الكتب ،الطبعة الثالثة "(1)
رمضػاف وأمحػد الػدمًني ،وكالػة الشػروؽ للطباعػة و النشػر "شرح كتاب  سيبويو"، أليب احلسن الرماين، اجلػزء األوؿ، ربقيػق: د ادلتػول بػن ((2

 199-197،صىػ 1413 - 1993
 

 24-1/23كتاب : صال(3)
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 تحتياج:اال 
 و االحتياج مضاد لبلستغناء  فاالستغناء ؽلثل الوجو اإلغلايب للتعبًن عن الفكرة نفسها، فيما يدؿ االحتياج على الوجو السليب الذي ال

 .ا بعضاً مكمل بعضهيو االستغناء و االحتياج يف زعمي اإلفادة ،:يتحقق فيو االحتياج. و ادلصطلحات الثبللة
،و لضرورة كل منهما لتحقق الرتكيب، ففي حديث سيبويو عن (1)ؽلثل االحتياج إشارة إىل الرتابط بٌن ادلسند و ادلسند اليو يف ادلعىن 

فوع يف )كنت( ألنو ػلتاج إىل اخلرب كاحتياج االسم الرتكيب:)حسبتين عبَد ا مررُت بو( يقوؿ:"ألف ىذا ادلضمر ادلنصوب )الياء(دبنزلة ادلر 
فحسب سيبويو "إذا قلت )ضارٌب رجبلً او مأخوٌذ بك(و أنت تبتدئ الكبلـ، احتجت ىهنا إىل  (2)يف )كنت( كاحتياج ادلبتدأ"

اخلرب،كما احتجت إليو يف قولك: )زيٌد(،و)ضارٌب( ، و )منك( دبنزلة شيء من االسم يف أنو مل يسند إىل مسند ،و صار كماؿ االسم.  
ذو وجهٌن: األوؿ: وجو وظيفي ،ال يتحقق الرتكيب دوف وجوده، و  ىذا االحتياج(3)كما أف ادلضاؼ إليو منتهى االسم و كمالو."

الوظائف الثاين:احتياج معنوي ،يعطي الرسالة اللغوية اليت يقدمها الرتكيب معىن مفيًدا قاببلً لئلببلغ. وىنا ينظر سيبويو إىل مسألة استيفاء 
 اضية للرتكيب.األساسية يف اجلملة من خبلؿ النظرة ادلعيارية للوصوؿ للصورة االفرت 

 
 ستغنا::اال

سند اليو و الكبلـ استغناء ،إذ يعد االستغناء شرطًا لبناء الرتكيب .و ىو ما أفهم منو أنو استغناء الرتكيب بوظيفتيو األساسيتٌن ادلسند و ادل
و:"يف "ىذا باب ما ينتصب من شلا ػلقق فائدة ىي نواة اجلملة ،و ينجح هبما الرتكيب يف أداء ادلهمة التواصلية من خبللو، يقوؿ سيبوي

األماكن و الوقت":"و ضلو قولو )ىو خًٌن منك عمبًل( فصار )ىو خلَفك (و) زيٌد خلَفك( دبنزلة ذلك. و العامل يف )خلف( الذي ىو 
لكبلـ.و ىو موضع )لو( و الذي ىو يف موضع خربه، كما أنك إذا قلت)عبُد ا أخوؾ( فاآلخر قد رفعو األوؿ، وعمل فيو، و بو استغىن ا

فاآلخر يف )عبدا أخوؾ( حقق االستغناء يف الرتكيب بتوفر وظيفيت ادلسند و ادلسند إليو، ىاتاف الوظيفتاف علا يف باب  (4)منفصل منو."
كاف اءها و خربىا، يقوؿ:"و لو قلت )كنُت أخاؾ( و)زيداً مررت بو( نصبت  ألنو قد أنفذ إىل مفعوؿ و نصب، مث ضممت إليو اءًا 

كنُت زيٌد مررُت  بو(، فقد صار ىذا يف موضع أخاؾ، و منع الفعل أف يعمل...أال ترى أنو مل ينفذ الفعل يف )كنت( (فعبًل. و اذا قلت و
 (5)إىل ادلفعوؿ لو الذي بو يستغين الكبلـ كاستغناء )كنت( دبفعولو، فإظلا ىذه يف موضع اإلخبار و هبا يستغين الكبلـ."

يف الرتكيب باستيفاء الوظيفتٌن األساسيتٌن الرئيستٌن، يشًن سيبويو إىل أنو يقبح )أنك منطلػٌق بلغػين و عرفػت(، و يحصل االستغناء ف     
فهذه إشارة واضحة إىل أف االستغناء يكوف بتكوين (6)يعلل ذلك بػ"ألف الكبلـ بعد )أف( و)إف( غًن مستغٍن، كما أف ادلبتدأ غًن مستغٍن."

َربّ  لِلَّػػػو ٱحَلمػػػدُ  َأفِ  ىػُٰهموَ َدعػػػ َوَءاِخػػػرُ :   ليػػػو. يصػػػرح سػػػيبويو بػػػذلك يف ربليلػػػو الرتكيػػػب يف اآليػػػةإسػػػند نػػػواة الرتكيػػػب ادلسػػػند و ادل ِِ 
                                                 

"بنػػاء اجلملػػة العربية"،د.زلمػػد محاسػػة عبػػد   ،37،ص1984لغويػػة ضلويػػة"، د. زلمػػد إبػػراىيم عبػػادة، منشػػأة ادلعػػارؼ، اإلسػػكندرية اجلملػػة العربيػػة: دراسػػة "(1)
 96،ص:2003اللطيف، دار غريب،

 
 1/149: ص كتابال(2)
 3/328( السابق: ص (3
 1/406السابق:(4)
 149-1/148السابق  (5)
 3/124السابق  ((6
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َلِمػػٌنَ  ٱلعَٰ ِِ
قػػائبًل: "و ال تكػػوف )يعػػين )أْف(( )أي( ألف )إي( ذبػػيء بعػػد كػػبلـ مسػػتغٍن، و ال تكػػوف يف موضػػع ادلبػػين علػػى ادلبتػػدأ. ومثػػل (1)

) 2)ذلك
وُ َونََٰدي ِلكَ  ٱلرُّءيَا َقدَصدَّقتَ ١ِٓٔإبرَِٰىيمُ يَٰ  َأف نَٰ حِسِنٌنَ  صَلزِي ِإنَّاَكذَٰ

ُ
كأنو قاؿ جل و عز و ناديناه أنك قد صدقت الرؤيا يا   ١ٓٔٱدل

،من ىنا ليس ذلا وظيفة تركيبية مباشػرة و أساسػية تفقػد األسػلوب معنػاه الكامػل  ا و عبلئقياً فإف ذبيء قبل كبلـ مستغن وظيفيً (3)إبراىيم."
 عند حذفها  ألف دورىا أسلويب على مستوى البنية.

و يقرتف االستغناء بالعبلقات الرتكيبية بٌن وحدات الرتكيب فيما عرب عنو النحاة بالعمل،يقوؿ سيبويو: "و أما قوذلم )داري خلَف دارؾ 
تصب ألف )خلف( خرب للدار، و ىو كبلـ  قد عمل بعضو يف بعض واستغىن...أال ترى أنك تقوؿ )دارؾ من خلف داري( فرسخاً(، فان

فهنا إشارة إىل صفتٌن من خصائص الرتكيب  أوذلما أف الرتكيب يقـو على العبلقات بٌن وحدات الرتكيب فيما يعرب (4)فيستغين الكبلـ."
رورة ربقق االستغناء بأف يستغين الرتكيب بوظيفتيو الرئيستٌن ليصبح زلتويًا على رسالة لغوية قابلة للفهم عنو النحاة بالعمل ، و الثانية : ض

 (5)و التوصيل.
دؿ على أف االستغناء ذو وجهٌن  األوؿ استغناء عبلئقي وظيفي يتمثل يف استغناء الرتكيب ي يف تناوؿ سيبويو ط االستغناء بالعملارتباو 

تٌن ،و الثاين وظيفي عبلئقي معنوي يتمثل يف الربط العبلئقي من خبلؿ عمل ادلسند إليو يف ادلسند الذي يفضي إىل بالوظيفتٌن الرئيس
 االستغناء.

نو اكتفاء الرتكيب بوظائفو األولية ، شلا يؤدي إىل تغًن وظيفة وحدة أو يعربسيبويو عن االستغناء دبرادؼ لو ىو )االكتفاء(الذي يفهم 
ىذا باب من البدؿ أيًضا" : "فأما )ضربُت( ...و و )قتلُت( و ضلوعلا : )مثل ضربُتو إياه قائماً( ، فإف األءاء بعدىا  "يف سيبويو:ما،يقوؿ 

 دبنزلة ادلبين على ادلبتدأ. و إظلا تذكر قائًما بعدما يستغين الكبلـ و يكتفي و ينتصب على أنو حاؿ، فصار ىذا كقولك:)رأيتو إياه يـو
دلبين على ادلبتدأ ىو اخلرب  يؤدي ما يؤديو الفاعل ، و الرتكيب ىنا استوىف وظيفتيو األساسيتٌن يف اجلملة الفعلية.و ىو يربط فا(6)اجلمعة(."

( اخلرب/الفاعلوعدـ توفر الوظيفة الثانية القادرة على ادلشاركة يف اإلفادة)يربط بالبناء بٌن الفعل و ادلفعوؿ. و يعرب بأو اكتفى عن ذلك.
 ادلعنوي و العبلئقي. )االكتفاء( قاصراً من حيث االستغناء تقدـ تركيباً 

 
 فادة:اإل 

يفة و و اإلفادة صورة ألداء الرسالة اللغوية وظيفتها التواصلية بنجاح. إف تبادؿ األدوار بٌن أقساـ الكلمة يؤدي أحياناً الختبلؿ تلك الوظ
قصور الرتكيب عن أداء مهمتو يف التوصيل. يلجأ سيبويو لبلستبداؿ كآلية استخدمها النحاة يف ربديد أقساـ الكلمة. و يبدو ذلك يف  

و عن االستبداؿ يف الفعل ادلضارع،يقوؿ: "و يبٌن لك أهنا ليست بأءاء أنك لو وضعتها مواضع األءاء مل غلز ذلك، أال ترى أنك حديث

                                                 
 10 :سورة يونس اآلية (1)
 104،105 :سورة الصافات اآليتاف ((2

 3/163 كتاب:صال(3)
 1/417السابق  (4)
 السابق. (5)
 2/387السابق (6)
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فالوحدة اللغوية )الفعل( ال تقع يف ىذا   لعدـ توفر وظيفيت ادلسند و ادلسند اليو(1)يأتَينا( و أشباه ىذا مل يكن كبلماً." لوقلت:) إف يضربَ 
ع من الرتكيب و ال تؤدي وظيفة ادلسند إليو فما ال غلعل الرتكيب كبلًما عجز الوحدة اللغوية )يضرب( عن أداء الوظيفة ادلتوقعة منها ادلوق

ىذا العجز يربك الرتكيب، و غلعلو غًن قادر على الوفاء بادلهمة التواصلية،  2يف ىذا ادلوقع و ىي وظيفة اإلسناد إليو اليت تفرد هبا االسم.
 ينتج عنو عدـ اإلفادة، فيخرج من كونو كبلماً )أي تركيبا(. و

عائية إف الفائدة اليت مل ػلققها الرتكيب ادلمثل بو مل تتحقق  لعجز الفعل عن أداء ما يتطلبو ربقق تلك الفائدة من شلارسة العبلقات االستد
 القائمة على االستبداؿ يف التوزيع.

 ((1تتحقق االفادة كما يف الشكل التال: )شكل رقم )و بتوفر االحتياج و االستغناء      

 
 

 االعتماد :
و شلا غلب توفره يف الرتكيب حسب سيبويو االعتماد  فالكبلـ )الرتكيب( يف رأي سيبويو معتمد بعضػو علػى بعػض إذ يتصػل باالسػتغناء و 

في "باب احلكاية اليت فالوظيفي الذي ينشأ حٌن ال يتحقق اإلسناد.  االحتياج، و يرتبط باإلفادة بصورة ما ،فاالعتماد  ينفي وجود النقص
ال تغًن فيها األءاء عن حاذلػا يف الكػبلـ" يشػًن سػيبويو إىل أف ")مػْن زيػٍد( ال يكػوف كبلمػاً حػت يكػوف معتمػداً علػى غػًنه، و كػذلك )قػط 

 (3)زيٍد(، كما أف )غبلـ زيٍد( ال يكوف كبلماً حت يكوف معو غًنه"
العتماد إىل أف فقداف وظيفة واحدة ال ؽلكن أف  ينجح معها ادلنجز يف توصيل رسالة لغوية  فاخلرب وحده ال ػلقق االكتماؿ يشًن ا

قى الوظيفي و ادلعنوي فػػ)من زيُد( تبقى حباجة اىل ما تعتمد عليو ليستويف الرتكيب حاجتو إىل الوظيفة الثانية ،كما اف ادلبتدأ وحده يب
تمد عليو ليؤدي اإلفادة فيحدث اإلسناد ادلتكامل و يتحقق استغناء الرتكيب، و ينتفي احتياجو عندما يعتمد بعضو على حباجة اىل ما يع

لرتابط بٌن وحدات الرتكيب لتحصل على وظيفة ترتابط  بعض .ىذا االعتماد نواة الرتكيب يف ادلستوى األفقي ويستتبع عبلقات ،و ؽلثبل
 .إف الفراغ الوظيفي ال ؽلكن أف ينتج عنو تركيب وحداصا وظيفياً و عبلئقياً.

و و ؽلثل االعتماد اكتماؿ الوظيفتٌن األساسيتٌن يف الرتكيب. و األمثلة اليت مثل هبا تعطي صورتٌن  األوىل دلا ىو معتمد على غًنه، و ى
و غًنه(  أي تكوف معو وحدتاف أخرياف تعتمداف اخلرب )من زيٍد( الذي يعتمد على ادلبتدأ ليكوف مجلة، و الثانية: للمبتدأ الذي )يكوف مع

 عليو لتتم وظيفة اإلسناد ) غبلـ زيد يف حاؿ عده مبتدأ(.
 

                                                 
 1/14السابق (1)

 181،ص2003قريرة،كلية اآلداب، منوبة، و دار زلمد علي ،تونس، الطبعة األوىل  تفكًن النحاة العرب"،توفيق ادلصطلح النحوي و"((2
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 م 3102 -العدد التاسع           مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                    

 

61 
 

 
 

 الترابط:
تتموضع يف البنية الشكلية، كما ػلدث من خبلؿ الرتابط ادلعنوي (1)ػلدث الرتابط بٌن وحدات الرتكيب)الكبلـ(من خبلؿ وحدات لفظية 

لكن فقداف الربط اللفظي يعد سبباً النتفاء الرتكيب)الكبلـ(،ففقداف  (2)تفسر من خبلؿ نظرية العمل.الذي تقتضيو عبلقات تركيبية 
و اإلفادة يف نظر سيبويو، بل أفقده صفة الرتكيب  ألف عمراً وحدة لغوية  الضمًن الرابط يف )أزيداً ضربت عمراً(أفقد الرتكيب كماؿ ادلعىن

عنوي الذي يتيح بنية تركيبية متماسكة، و فقداف ذلك الرتابط أفقد ادلنجز )أزيداً ضربت عمراً( أفقده ال تؤدي دوراً يف إحداث الرتابط ادل
 صفة أف يكوف كبلًما أو تركيباً .

مثالو اآلخر:)مررت برجل قائٍم عمرٌو و قائمٍ  أخوه(، و يطلق عليو معياريا )قبحاً( ألنو من  وفقداف الرتابط و احلاجة إليو يظهرأيضاً يف
شتق وجهة نظره ادلعيارية ال يرقى دلستوى الصواب. و العلة يف ذلك فقدانو الرابط بٌن  ادلنعوت والرتابط السبيب الذي مل يوجد بٌن فاعل ادل
و ادلنعوت، فبل يوجد رابط معنوي أو لفظي بٌن )عمرو( فاعل ادلشتقفي)قائم عمرو( وادلوصوؼ)رجل(،وفقداف الرتابط أفقد اإلصلاز 

 كيب من وجهة نظره.مسمى الرت 
مرة أخرى يقابل بٌن نوعٌن من الرتاكيب أحدعلا توفر فيو الربط بٌن وحداتو و آخر مل يتحقق فيو ذلك الرتابط،و ػلكم بأف ما مل يتحقق 

ؿ حرؼ فيو الربط مل يكن كبلماً، فيطلق حكماً معيارياً يقتضي تصويب الرتكيب)ما زيدكرؽلاً و ال عاقبلً أبوه( لتحقق الربط من خبل
للمشتق، فيو الرابط اللفظي و ادلعنوي  العطف الذي أضفى سباسكاً بٌن وحدات الرتكيب ،و مل يكن )عاقبلً أبوه( الذي تضمن فاعبلً 

ماً( فالعبلقة السببية ادلعنوية بٌن وحداتو ذلا دور كبًن يف الربط ادلعنوي و انتقاؿ ادلنجز من ما ىو )ليس كبل(3))اذلاء( مرفوضاً لتحقق الربط.
ه( ذبريو ليصبح )كبلماً(. يقوؿ سيبويو"و تقوؿ: )ما زيٌد كرؽلاً و ال عاقبلً أبوه( ذبعلو كأنو لؤلوؿ دبنزلة كرًن،ألنو ملتبس بو إذا قلت )أبو 
و ال عاقٌل  ىباً عليو كما أجريت عليو )الكرًن(  ألنك لو قلت )ما زيٌد عاقبًل أبوه (نصبت و كاف كبلماً .)توفر السببية(و تقوؿ: )ما زيٌد ذا

ت عمرٌو(  ألنك لو قلت )ما زيد عاقبًل عمرٌو (مل يكن كبلماً  ألنو ليس من سببو ) النتفاء العبلقة ادلعنوية و الربط ادلعنوي بٌن وحدا
 (4)الرتكيب شلا يفصم ترابط ادلعىن(،فرتفعو على االبتداء و القطع من األوؿ، كأنك قلت )وما عاقٌل عمرٌو(."

الرتابط بٌن وحدات الرتكيب دورًا مهًما تقـو بو الوحدات اللغوية األساسية و غًن األساسية فيو  فكما أف الوظائف و و هبذا ؽلثل 
كذلك يعد الرتابط ادلعنوي مهماً يف إقامة الرتكيب وفق ما يقتضيو النظاـ اللغوي ،يقوؿ سيبويو:"و لو قلت ،يف ىذا الرتابطالعبلقات مهمة 

                                                 
عربيػػة اآلداب ال مػػن ضلػػو اجلملػػة إىل ضلػػو الػػنص: دراسػػة و تطبيػػق"، إبػػراىيم خليػػل، رلادلػػة السػػائد يف اللغػػة و األدب و الفكر،نػػدوة دوليػػة نظمهػػا قسػػم اللغػػة و"(1)
ـ ،اجلػػزء األوؿ:" يف الػػرتاث اللغػػوي و النقػػدي"، أشػػرؼ علػػى تنظػػيم النػػدوة و أعػػد األعمػػاؿ للنشػػر، د. توفيػػق عػػامر، السلسػػلة السػػابعة، 1996نػػوفمرب 23-24

 57،ص2002ا لد: السابع، كلية العلـو اإلنسانية و االجتماعية، تونس: 
 

، ص 1422 -2002أقسػػامها"، د. فاضػػػل السػػامرائي، دار الفكػػػر للطباعػػة و النشػػر و التوزيػػػع، عمػػاف ،الطبعػػػة األوىل و ينظػػر: " اجلملػػة العربيػػػة: تأليفهػػا و ((2
:88 ،97،140 ،375 
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وضربت أخاه( مل يكن كبلماً  ألف )عمراً( ليس فيو من سبب األوؿ شيء و ال ملتبساً بو  أال ترى أنك لو قلت )أزيداً ضربت عمراً 
الربط بٌن وحدات الرتكيب  ربققفقد (1))مررت برجٍل قائمٍ  عمرٌو و قائٍم أخوه( مل غلز،ألف أحدعلا التبس باألوؿ، و اآلخر ليس ملتبساً".

ىذا الربط العبلئقي ىو الفيصل و،لكبلـ )الرتكيب( عليو،فالربط ادلعنوي بٌن أجزاء الرتكيب مهم لتكونالذي حقق متطلبات إطبلؽ لفظ ا
(.  مث ؽلثل بقولك )ما زيٌد ذاىباً و ال عاقٌل عمرٌو( فالرتكيب يقدـ معلومتٌن و رسالتٌن لغويتٌن ال عبلقة يف اعتبار ادلنجز كبلماً )تركيباً 
لفظياً بٌن ما قبل الواو و ما بعدىا  فعمرو فاعل عاقل ال يلتبس إف معنويًا أو لفظيا بأوؿ الرتكيب شلا أفقده بينهما ،فبل رابط معنوياً أو 

وظيفة الكبلـ  لكوف الرتكيب مل يتحقق فيو ترابط بٌن أجزائو، و بناء على ذلكيصدر حكًما بأف ما بعد الواو ىو تركيب مستأنف مقطوع 
 عما قبلو لعدـ ربقق ذلك الربط.

يتحقق دبورفيمات أخرى. إف ما تؤديو تلك ادلورفيمات ىو الربط الشكلي أو ادلعنوي الذي يقدـ يف النهاية تركيباً  قدو ىذا الرتابط 
قادراً على اإلفادة وتوصيل الرسالة اللغوية، فيحدث الرتابط بٌن وحدات الرتكيب دبورفيمات تؤدي ىذا الدور  كالفاء يف اجلملة  

يِديِهم َقدََّمتأ دبَا َسيَِّئةُ  ُهمَوِإف ُتِصب: "كما كانت الفاء معلقة بالكبلـ األوؿ"يف تعليقو على قولو تعاىل:﴿جواب الشرط يقوؿ ِإَذا ُىم  َِ
بعد أف ذكر قوؿ اخلليل:"ىذا كبلـ معلق بالكبلـ األوؿ، كما كانت الفاء معلقة بالكبلـ األوؿ.و ىذا ىا ىنا يف (2)﴾٦٣يَقَنُطوفَ 

فكأف اجلملة الشرطية تتكوف من كبلمٌن )تركيبٌن غًن مستقلٌن( يربط (3)كما كاف اجلواب بالفاء يف موقع الفعل."  موضع )قنطوا(،
بينهما الفاء  فالكبلـ األوؿ ىو مجلة الشرط ،و الكبلـ الثاين ىو مجلة جواب الشرط ،و علا تركيباف غًن مستقلٌن يربطهما مورفيم  

 و ينتج مجلة الشرط. }ؼ{
 

 تركيبية:العالقات تحقق ال
و يعىن هبا ما اصطلح عليو النحاة بالعمل. يف "ىذا باب ما ال يعمل فيو ما قبلو من الفعل الذي يتعدى إىل ادلفعوؿ و ال غًنه"يقوؿ 
سيبويو:"ألنو كبلـ قد عمل بعضو يف بعض ،فبل يكوف إال مبتدأ ال يعمل فيو شيء قبلو  ألف ألف االستفهاـ سبنعو من ذلك، و ىو 

ىم أبوه(." ُِ قولك:)قد علمت أعبُد ا مث أـ زيٌد(،و)قد عرفت أبو من زيٌد( و) قد عرفت أَي
(4) 

ف إفالرتكيب إذف ػلقق بالعمل وحدة منغلقة على ذاصا ترتبط بتأدية وظائف أخرى تركيبية  شكلية أو معنوية إال أهنا تتسم باالنغبلؽ و  
قد يؤدي ذلك و بعد ألف االستفهاـ بداية جديدة لرتكيب مستقل معنوياً و تركيبًيا عما قبلو،فيمثل ادلبتدأ  فسرت دبا ىو خارج الرتكيب

فإف  ،و وفق نظرية العملالرتكيب وظيفة ادلفرد يف تركيب آخر متضمن فيو إال أنو يبقى مستقبلً كبنية تشكل نظاماىا اخلاص. 
بٌن ادلبتدأ  )البناء و االستغناء و االحتياج(تركيب جديد يرتبط بعبلقات  الكبلـ)الرتكيب( يعمل بعضو يف بعض، فما  بعد أداة االستفهاـ

 و اخلرب، كما يظهر يف قولو:"كما أنك إذا قلت عبُد ا ىل رأيتو فهذا الكبلـ )ىل رأيتو( يف موضع ادلبين على ادلبتدأ الذي يعمل فيو
 اؤه على الرغم من ارتباطو وظيفياً بالرتكيب األكرب.فما بعد ألف االستفهاـ تركيب لو ضوابطو اخلاصة و بن(5)فًنفعو."

                                                 
(1)

 1/119السابق;ص
 36:سورة الرـو اآلية(2)
 64-3/63الكتاب:ص  ((3

 1/235السابق:ص (4)
 1/236السابق (5)
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أمت تشتمين أشتمك( : ( .يعلق سيبويو على قولك(1)و تكوف عبلقات الرتكيب و العبلقة اإلسنادية خباصة أساساً يقـو عليو ربقق الرتكيب
بعض فلم يغًنه .و إظلا األلف دبنزلة الواو و ألنك أدخلت األلف على كبلـ قد عمل بعضو يف  و) أََمن يفعل ذاؾ أزْره( بػػقولو:"و ذلك

و يعين بالتغيًن ىنا تغًن األسلوب من خرب الستفهاـ أو العكس، يقوؿ:"أال ترى أهنا  (2)الفاء و ال و ضلو ذلك ،ال تغًن الكبلـ عن حالو."
و يشرتط (3):) مررت بزيد(، فيقوؿ) أزيد؟("تدخل على ا رور و ادلنصوب و ادلرفوع فتدعو على حالو و ال تغًنه عن لفظ ادلستفهم ، تقوؿ

يف الرتكيب أف يكوف كما يقوؿ سيبويو عن )إظلا( يف )وجدتك إظلا أنت صاحب كل خىن(:"أدخلتها يف كبلـ قد عمل بعضو يف 
 ا قبلو و يبقى كتلةو معنوي تربطو دب قد تدخل بعض ادلورفيمات على بداية الرتكيب إال اهنا ال تؤلر فيو إال كرابط لفظيأ وىكذا(4)بعض."

إىل التألًن ادلعنوي على الرتكيب و األساليب، و بذا يعد العمل من األسس اليت يقـو  واحدة من خبلؿ العمل ،و إف أدت تلك ادلورفيمات
 عليها تشكل الرتكيب عند سيبويو.

 
 البنا:: 

إىل عبلقات  تركيبية بٌن وحدتٌن يف الرتكيب ال عبلقة ذلما و البناء مفهـو قد يتقاطع مع اإلسناد، لكنو ال يتطابق معو إذ يشًن البناء 
أحد العناصر ادلهمة يف إطبلؽ سيبويو الكبلـ على منجز لغوي.وؽلثل -أو غًن ملتبس ملتبًسا باإلسناد - بالضرورة باإلسناد، و يعد البناء

 (5)عليها و الثانية ادلبنية.عبلقة صورية تربط لفظة بأخرى، يتغًن حكم كل واحدة منهما، تسمى األوىل ادلبين 
 ،يؤدي دوراً يف العملية التواصليةيقـو الكبلـ على البناء الذي يتيح ارتباطاً لوحدة لغوية بوحدة لغوية أخرى قد تكوناف مًعا نواة لرتكيب 

إذا قلت لو صوت فالذي يف فيبىن جزء من الكبلـ على أولو ،و ىذا البناء  عنصر مهم يف تكوف الرتكيب عند سيبويو ،يقوؿ سيبويو :"و 
البلـ ىو الفاعل، و ليس اآلخر بو. فلما بنيت أوؿ الكبلـ كبناء األءاء كاف آخره أف غلعل كاألءاء أحسن و أجود، فصار كقولك: 

لوجود و بناء أوؿ الكبلـ كبناء األءاء يشعر بأف البناء شرط (6))ىذا رأٌس رأُس محار( و)ىذا رجٌل أخو حرٍب( إذا أردت الشبو."
فاالبتداء ال يكوف إال دببين عليو   و ادلبتدأ و ادلبين عليو رفع،عليو كبلـ ليبىن الرتكيب.و ػلدده سيبويو بقولو:"فادلبتدأ كل اسم ابتدئ

 (7)،فادلبتدأ األوؿ، و ادلبين ما بعده عليو فهو مسند و مسند إليو."
ىذا باب أي مضافًا إىل ما ال يكمل اءًا إال بصلة "يتحدث عن الرتكيب )أُي يعد البناء عند سيبويو شرطًا لتكوف الرتكيب  ففي "       

من يأتينا يريد صلتنا ...فنحدلو(، و يرى أنو يستحيل يف وجو ،و غلوز يف وجو، يقوؿ: "و أما الوجو الذي غلوز فيو، فأف يكوف 
إذا أردت  (ا كأنك قلت: )أيُهم يريد صلتنا فنحدلُو، و فنحدْلو)يريد(مبنًيا على ما قبلو، و يكوف يأتينا الصلة. فإف أردت ذلك كاف كبلمً 

                                                 
 34،صالعربية: تأليفها و أقسامها"، د. فاضل السامرائي" اجلملة ((1

 3/82كتابال(2)
 السابق (3)
 3/131السابق (4)
 112"مبادئ يف اللسانيات" ،د.خولة اإلبراىيمي،ص (5)
 1/365الكتاب (6)
 2/126السابق  (7)
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كما ؽلثل ركيزة مهمة لوصف ادلنجز بأنو تركيب  يقوؿ سيبويو عن مثل)ىذا عبُد ا منطلقاً( "فهذا اسم مبتدأ يبىن عليو ما بعده (1)اخلرب."
فاإلسناد صورة ،(2)ما قبلو  فادلبتدأ مسند و ادلبين عليو مسنداً إليو" و ىو عبُد ا، و مل يكن ليكوف ىذا كبلماً حت يبىن عليو أو يبىن على

يقوؿ يف  ،بأعلية البناء كعنصر مهم يف تكوين الرتكيب سيبويومن صور البناء، و ال ؽلكن القوؿ بأف البناء ىو بالضرورة إسناد. و يصرح 
 (3).")أنا إف تأتين آتيك(:"ألف ال يكوف )أنا(كبلًما حت يبىن عليو شيء 

و يبدو أف البناء ال يتوقف فقط على عبلقة أولية ضرورية لبناء الرتكيب )مسند+مسند اليو(،و لكنو يشًن إىل ترابط عبلئقي يف ما غًن 
 ،(4)ذلك من العبلقات  فاالسم حٌن يبىن عليو فعل تكوف العبلقة مبتدأ و خربًا، و االسم حٌن يبىن على الفعل تكوف العبلقة مفعوالً بو

 ((2)و ارتباط بٌن وحدتٌن من وحدات الرتكيب و ؽلكن تصوير ذلك كالتال: )الشكل رقم فه
 
 

 عمرو لقيتو()فعل                                              اسم = مبتدا و خرب 
 

 اسم  فعل = فعل+مفعوؿ بو )زيدا كلمتو(
 
 

العبلئقية يف عنواف باب:"ىذا باب ػلمل فيو االسم على اسم بين عليو الفعل مرة ، و ػلمل مرة  و يظهر ذلك حٌن تأيت ىذا الرابطة
أخرى على اسم مبين على الفعل" ،و ؽلثل لذلك بقولك : )عمرٌو لقيتو( و) زيٌد كلمتو( :"إف محلت الكبلـ على األوؿ، و إف محلتو على 

 (5)اآلخر قلت: )عمرٌو لقيتو( و)زيداً كلمتو(."
البناء كما يظهر ال يوجد إال يف إطار نظرية العمل  و من منطلق تلك النظرية سواء أكاف الرتكيب مستقبلً أـ مضمناً يف تركيب  و

 لبلث عبلقات بناء: يتضمنكما يظهر يف ربليل عبلقات البناء يف الرتكيب )أنا )عمرٌو )ضربتو( الذي ،(6)آخر
o ( 1العبلقة رقم )) فيها بناء الرتكيب ادلضمن الذي يؤدي وظيفة اخلرب)عمرٌو ضربتو( على ادلبتدأ)أنا(.أنا عمرٌو ضربتو (: و 
o (2العبلقة رقم)( :عبلقة البناء يف الرتكيب الذي أدى وظيفة اخلرب، و ىي عبلقة بناء فعل )ضرب( على اسم )عمرو 
o ( 3العبلقة رقم.)(: عبلقة بناء اسم )ادلفعوؿ بو اذلاء ( على فعل و ىو )ضرب 

 يظهر من التوضيح السابق أف البناء ال يكوف إال من خبلؿ نظرية العمل. كذاو ى

                                                 
 2/406السابق  (1)
  2/78السابق  (2)

 3/83السابق  (3)
 1/91السابق  (4)
 1/91السابق (5)
 37عودة إىل ادلسند و ادلسند إليو يف كتاب سيبويو"، حسن محزة "،ص (6)

 علىمبني

 علىمبني
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أو نواة للجملة إال أف البناء و مع تشابو بينهما يتعدى عبلقة اإلسناد ليمكن انعقاده بٌن أجزاء  و على الرغم من كوف اإلسناد مرتكزاً 
اء، و ليس كل بناء إسناًدا، على الرغم من أف كل إسناد عمل ،و كل أخرى من اجلملة خارج نواة الرتكيب. ؽلكن القوؿ بأف كل إسناد بن

سناد و البناء و العمل تصور يف الشكل بناء عمل، فالعمل ىو  اإلطار األوسع الذي يضم كبلً من اإلسناد و البناء. و العبلقة بٌن اإل
 ((3رقم ) التال: )الشكل

 
 

 العالقات التركيبية المكملة: تحقق
فتوزيع الوحدات و العبلئق الرتكيبية ادلكملة اليت ينتج عنها طوؿ الكبلـ ) الرتكيب( تسػمح باتسػاع الشػحنة اإلخباريػة و تعػددىا،          

و النظػاـ العبلئقػي يف الرتكيػب أ)العمػل(  يتطلبػوو لكنها فيكل ذلك زبضع لقوانٌن التوزيع اليت يتطلبها وجود الوحدة يف الرتكيػب سػواء شلػا 
ستدعيها وجودىا يف الرتكيب.يقوؿ سػيبويو:"إف قلػت: سػًن عليػو طويػٌل مػن الػدىر و يبلقات االقرتاب و االبتعاد اليت أو توزيع الوحدة و ع

 (1)شديٌد من السًن فأطلت الكبلـ و وصفت كاف أحسن و أقوى."
شحنة اإلخبارية سبثل عبلقات تركيبية إضافية تزيد الإضافة إىل وظيفتٌن رئيستٌن يف الرتكيب ؽلكن أف يطوؿ الرتكيب دبكمبلت           

)الكبلـ(  دااًل على الرتكيب يشًن إىل طوؿ الكبلـ الذي ؽلكن أف يفهم منو تعدد العبلقات الرتكيبية يف تركيب ما إطبلقو  فيو. و يف إطار 
عبلقة ادلسند بادلسند إليو.و يشًن طوؿ الكبلـ إىل تعدد الوحدات اللغوية يف بنية الرتكيب، و يكوف طوؿ الكبلـ علة  ىعدتواليت قد ت

خليار إعرايب لرتكيب ما  فسيبويو غلعل "النصب يف الفصل أقوى إذا قلت )ىذا ضارُب زيٍد فيها و عمراً( و كلما طاؿ الكبلـ كاف أقوى 
و ربقق ىذه العبلقات ادلكملة ال يعد من مستلزمات  (2)جلار و بٌن ما يعمل فيو فكذلك صار ىذا أقوى."،و ذلك أنك ال تفصل بٌن ا

 قياـ الرتكيب، و ليس لو أعلية الوظيفتٌن الرئيستٌن  فقد توجد أو ال توجد.
 

                                                 
 1/228الكتاب:(1)

 1/174السابق  (2)
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 بناء

 إسناد
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 توفر قوانين صياغة التركيب شكلياً و توزيع الوتحدات:

إف  (1)وف و ليس و ما أشبههما:"أال ترى أنك لو قلت )أتوين ما حاشا زيداً (مل يكن كبلماً."يقوؿ سيبويو يف "ىذا باب ال يك        
انتفاء صفة الكبلـ )الرتكيب( عن ىذا ادلنجز تعود إىل وجود وحدة لغوية ال تتموضع وفق قوانٌن صياغة الرتكيب يف ىذا ادلوقع فإقحاـ 

ألف الرتكيب ىنا مل يف بقوانٌن التوزيع الشكلي و ادلعنوي الذي تتموضع  )ما( يف بنية ال تتطلبها بل ال تقبل وجودىا ينفي صفة الكبلـ 
 الوحدة. فيو

و يف الوقت الذي يشًن مصطلح )التمكن يف الكبلـ( إىل قدرة الوحدة اللغوية على التموضع يف أماكن سلتلفة من الرتكيب، فإف لزـو 
و  اه.الوحدة اللغوية مواضع بعينها ال تتجاوزىا يعين عدـ سبكنها يف الكبلـ أي الرتكيب، شلا ال يتيح ذلا الوجود إال يف توزيع خاص ال تتعد

و ذلك حٌن يتصل عدـ التمكن بوصف  لنحاة للظاىرة اللغوية الرتكيبيةذلك أحد معاين عدـ التمكن يف الكبلـ اليت تصادفها يف تناوؿ ا
( و)ليلة( ،كما أف )حيث( و)أين(ال يتصرفاف تصرؼ )ربتك(  الرتكيب.فيقوؿ سيبويو عن )كم( "إال أهنا ال تتصرؼ تصرؼ )يـو

فكما  يتضح  يف النص  (2)نزلتهما غًن أهنما حروؼ مل تتمكن يف الكبلـ، إظلا ذلا مواضع تلزمها يف الكبلـ"و)خلفك( و علا موضعاف دب
.و ىنا يأيت مصطلح التمكنفي الكبلـ مشًناً اىل رتكيبفإف كوف الوحدة اللغوية مل تتمكن يف الكبلـ يفضي إىل أف  ذلا مواضع تلزمها يف ال

ة و ما يرتتب عليو يف ادلستوى الرتكييب التال لو ،و تبسط نظرية األصل و الفرع نفوذىا على البنية الصرفي الربط بٌن ادلستوى ادلورفولوجي
 على.األ الرتكييبللكلمة لرتافقها يف ادلستوى 

مرة أخرى بذلك يصرح سيبويو  ،غوية )ادلورفيم( يف وظائف سلتلفةفالتمكن يف الكبلـ يف دراسة الرتكيب يعين عند سيبويو توزع الوحدة الل
يف قولو:"و زعم أف )كم درعلاً  لك( أقوى من )كم لك درعلاً( و إف كانت عربية جيدة. و ذلك أف قولك )العشروف لك درعلاً( فيها 
قبح، و لكنها جازت يف كم جوازاً حسناً  ألنو كأنو عوضاً عن التمكن يف الكبلـ  ألهنا ال تكوف إال مبتدأ ،و ال تؤخر فاعلة و ال 

 3))ولة."مفع
  

 التزاوج بين الشكل و المعنى:
 كل ىذه العناصر اليت تراعى يف تكوين الرتكيب يتوجها سيبويو بالنظر إىل الرتكيب باعتباره ارباد الشكل مع ادلعىن، يظهر ذلك يف باب "

الذي يعد من مقدمات الكتاب، و الذي يصور أيًضا التبلحم الفكري بٌن الفكر النحوي   (4)ىذا باب االستقامة من الكبلـ و اإلحالة"
 (1)و الفكر الببلغي الذي مل يكن قد نضج بعد و الذي سينفصم يف ادلستقبل يف عمل النحاة.

                                                 
 2/350السابق( (1

 2/156السابق (2)
 2/158السابق  ((3
 26-1/25السابق ((4
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لو بقولك:) قيم احلسن مثّ يقسم سيبويو الكبلـ إىل مستقيم حسن،و زلاؿ ،و مستقيم كذب،و مستقيم قبيح ،و ما ىو زلاؿ كذب  فادلست
و مّثل ،(آخره، و مّثل لو بقولو:)أتيتك غًدا( و) سآتيك أمسبأتيتك أمس( و)سآتيك غًدا(،أما ااؿ، فعرفو بأف تنقض أوؿ كبلمك 

موضعو، و  ت ماء البحر(،أما ادلستقيم القبيح، فقد عرفو أيًضا بأنو أف تضع اللفظ يف غًنبللمستقيم الكذب بقولك:) محلت اجلبل( و)شر 
 (2)مث مّثل للمحاؿ الكذب بقولو:)سوؼ أشرب ماء البحر أمس(.،مّثل لو بقولو:)قد زيًدا رأيت( و) كي زيًدا يأتيك(

دؿ على صحة البنية الشكلية للرتكيب على اختبلؼ مراتبها يف الصحة معيارياً، يؤيد ذلك يو يبدو أف معىن االستقامة يف كبلـ سيبويو  
و ىذا ما يتضح من األمثلة اليت ضرهبا سيبويو. و (3)ولو بأف ادلستقيم:"ما مل يكن يف لفظو خلل من جهة اللغة و النحو"تفسًن  السًنايف بق

عليو  فإف ادلستقيم  درجات من حيث الصواب معيارياً  أعبلىا احلسن، و أدناىا القبيح، و الفرؽ بٌن احلسن و القبيح يعود إىل اختبلؿ 
فبتأمل األمثلة اليت ضرهبا سيبويو لكل ضرب يب بعدـ مراعاة قوانٌن الصياغة الشكلية ،كما يف ) قد زيدا رأيت(.توزيع الوحدات يف الرتك
ادلستقيم يكوف الرتكيب فيو خاضعاً للقوانٌن الشكلية يف إقامة الرتكيب، لكنو يتفاوت يف مرتبة استقامتو بٌن احلسن و ؽلكن أف نستنتج أف 

و يف الوقت نفسو ال ،وظائف الوحدات  جهةمن اً ن ال تناقض فيو مع تلك القوانٌن الشكلية و مستقيمالقبيح  ففي حٌن يكوف احلس
و ؽلثل ادلرتبة األوىل من االستقامة،يكوف ادلستقيم القبيح يف أدىن درجات القبوؿ  ،ويقدـ معىن مقبواًل ال تعارض فيو ، يتعارض مع ادلعىن 

فهو مستقيم من جهة أنو ػلمل معىن يصل للمتلقي لكنو قبيح من جهة أنو ؼلالف قواعد توزيع الوحدات يف الرتكيب كما يف)قد زيًدا 
(، و ؼلالف ترتيب الوحدات يأتيكظهر يف الشكل كما يف )كي زيًدا ؼلالف ما تقتضيو الوظيفة من حركات إعرابية تقد رأيت(، كما أنو 

بالفصل بٌن كي و الفعل الذي عملت فيو.وغلمع الرتكيبٌن كوهنما يوصبلف ادلعىن مستقيًما ،وأف سلالفتهما لقوانٌن الرتتيب و التوزيع و 
 العبلقات غلعلهما قبيحٌن.

عىن ما داـ قواعدياً عن أف يكوف كبلماً بصرؼ النظر عن تصنيفو بٌن ادلستقيم و ااؿ  فسيبويو ال يقصي الرتكيب الذي ال يستقيم فيو ادل
حيث تشكل االستقامة اجلانب الشكلي للرتكيب الذي يتمثل يف التوزيع الصحيح للوحدات اللغوية يف الرتكيب شلا غلعل بعض ااؿ  

 يشرتؾ يف صفة االستقامة. 
، فإهنا يف الغالب تتجو وجهة معنوية يظهر ذلك من ادلثالٌن غيًن الذي ػلدث بنقض أوؿ الرتكيب آخره اإلحالة اليت يقصد هبا التأما   

االٌن)أتيتك غًدا(، و )سوؼ أشرب ماء البحر أمس(  فأوذلما مستقيم زلاؿ. و قد وضح سيبويو أف ادلستقيم ااؿ أف تنقض أوؿ  
بٌن مورفيمات الزمن ادلتضمن يف صيغة الفعل و ما يؤديو ادلورفيم )غداً(، و ىذا كبلمك بآخره ،كما يف) أتيتك غًدا( حيث التناقض 

                                                                                                                                                                  
الطيب دبة، "رللة الدراسات اللغوية"، مركز ادللك فيصػل للبحػوث و  "يف ادلسار التطوري للنحو العريب :قراءة يف ربوؿ ادلنهج من ادلبىن إىل ادلعىن"، د.و ينظر: ( (1

"األصػػوؿ الببلغيػػة يف كتػػاب سػػيبويو و ألرىػػا يف البحػػث الببلغػػي"، ،71، 64، 63، 62،ص:  2006،مػػايو  2،العػػدد:  8الدراسػػات  اإلسػػبلمية،ا لد: 
 222، 206، 197،ص :  ـ1999-ىػ1419اىرة، الطبعة األوىلد.أمحد سعد، مكتبة اآلداب، الق

 
 

، 246، 226، 222،ص2006،القاىرة.   2002مصطلح علم احلديث و التقعيد النحوي عند سيبويو"، د. فكري زلمد سليماف، علـو اللغة ،ا لد: اخلامس، العدد: الرابع و ينظر: ((2
264، 

النكت يف تفسًن  ، 90-2/89،ص1990" شرح الكتاب"، أليب سعيد السًنايف، اجلزء الثاين، ربقيق: د. رمضاف عبد التواب ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب   (3)
، الكويػػت الشػػنتمري، ربقيػػق: زىػػًن عبػػد اسػػن سػػلطاف، منشػػورات معهػػد ادلخطوطػػات العربيػػة ،ادلنظمػػة العربيػػة للرتبيػػة و  كتػػاب سػػيبويو"،لؤلعلم الثقافػػة و العلػػـو

 1/134،ص1987-ىػ 1407،الطبعة األوىل، 
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ع يفضي إىل تناقض يف ادلعىن، و يؤيده أيًضا أف ادلثاؿ اآلخر يف ااؿ الكذب ػلمل التناقض نفسو من جهة ادلعىن الناتج عن اختبلؿ توزي
مس( حيث التناقض أيًضا يف مورفيمات الزمن ادلتضمن يف بنية الفعل و اليت الوحدات يف الرتكيب ادلسمى زلاالً )سوؼ أشرب ماء البحر أ

 يؤديها ادلورفيماف )سوؼ( الداؿ على ادلستقبل و )أمس( الداؿ على ادلاضي. 
 بالكذب من مستقيم و زلاؿ كوف معىن الرتكيبٌن معىن رلازي ال يدخل يف إطار الصدؽ ،و ىو ما يوصف ٌن ادلوصوفٌنو غلمع ادلثال

تتصل بادلعىن و تنتج عن اختبلؿ  الكذب، لكنو جائز يف االستخداـ ا ازي. شلا يدفع إىل القوؿ بأف االستقامة تتصل بالشكل،و اإلحالةب
يسفر عن تدين ادلستوى الصوايب يف احلكم  هماو بذلك يكوف الرتكيب شكل و معىن .و اختبلؿ جانب من  الكذب رلازالشكل، و 

 ادلعياري ادلطلق عليو.
من عمل سيبويو أف ادلستقيم احلسن ما خضع للقوانٌن ادلعيارية للصياغة الشكلية و ادلعنوية ،و ادلستقيم الكذب ما خضع للقوانٌن  تضحيو 

وافق  ادلعيارية للصياغة الشكلية لكن معناه ال يستقيم إال على سبيل ا از.و هبذا و بإمكانية اعتبار االستخداـ ا ازي يصبح ادلستقيم ما
و رلازاً.أما ادلستقيم القبيح، فهو ما استقاـ معناه لكنو مل يوافق قوانٌن أالصياغة الشكلية ادلعيارية األعلى و استقاـ معناه حقيقة  قوانٌن

 مل تنطبق عليو القوانٌن ادلعيارية يف الصياغة الشكلية بوضعما ااؿ،ويكوف  الصياغة الشكلية األعلى معيارياً فكاف يف مرتبة أدىن منها.
مورفيم زمن غًن مناسب فيو ،و ىو ما عرب عنو سيبويو بأنو مغًن أو زلاؿ عن الصورة االفرتاضية للرتكيب، و مل يستقم معناه إال 

 باالستخداـ ا ازي يف لغة الشعر.
ضع للقوانٌن الشكلية فإف ادلستقيم الكذب يتشابو مع ااؿ،و يكوف الفرؽ بينهما أف ادلستقيم الكذب خ ،و باعتبار االستخداـ ا ازي

 ادلعيارية فيما خالفها ااؿ باستخدامو معايًن أدىن معيارياً.
 
 نتائج:ال

 
 يف هناية ىذه الدراسة  إىل النتائج التالية : طللص 
أواًل: غياب مصطلح قار يعرب عن الرتكيب )اجلملة( يف كتاب سيبويو ال يعين غياب مفهـو الرتكيب و خصائصو يف الكتاب  إذ ال        

يعقل أف ينشأ علم دراسة الرتكيب )النحو( دوف أف تتضح يف أذىاف النحاة مبلمح للوحدة اليت تدرس من خبللو )اجلملة /الرتكيب(،و ال 
 ر مصطلح اجلملة بعد سيبويو.ينقض ذلك ظهو 

 
 منجز لغوي يتسم باخلصائص التالية:   سيبويو لانياً:أف الرتكيب يف عمل       

 اإلسناد. أساسهاالتآلف بٌن وحدات لغوية  ـو علىقيو نأ -1
 سبثل وظيفتا ادلسند و ادلسند إليو نواة الرتكيب،و يربرعلا احتياج كل منهما لآلخر. -2
باآلخر ،كما يتحقق االكتفاء يف الوظيفة و ادلعىن من  كل منهما  استغناءو  سند و ادلسند إليوبوجود ادل الرتكيبيتحقق   -3

 خبلؿ توزع خاص للوحدات اللغوية تتيح تكوف عبلقات تركيبية أساسية و أخرى مكملة.
 يقـو الرتكيب على االعتماد بٌن وحدات الرتكيب األساسية اليت تتحقق من خبلذلا اإلفادة. -4
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 علػاً  اًـ عنصػر،و الذي ال يقتصر على ادلسند و ادلسند إليو العمل دائرة داخلأصغر  كدائرة تصنيفو ؽلكن الذي ءالبنا يعد -5
 يف ربقق الرتكيب.

أيًضا من خبلؿ الربط الشكلي و ادلعنوي على مستوى بنية الشكل و تركيبو، شلا  ينتج عنو فائدة تؤىل  يتحقق الرتكيب  -6
 واضحة متكاملة للمتلقي .الرتكيب ليقدـ رسالة لغوية 

مل تكن نظرة سيبويو للرتكيب نظرة شكلية خالصة ،فهو يشًن يف معاجلتو الرتكيب إىل ارباد البنية الشكلية و ادلعىن ،و  -7
غلعل الشكل/ادلعىن من األسس اليت نظر إليها يف تصنيف الرتكيب ،و بذا ؼللص إىل أف  للرتكيب بنيتٌن  إحداعلا شكلية  

 وية . خرى معناألو 
 تحقق من خبلؿ االرتباط الوظيفي بٌن ادلسند و ادلسند إليو اإلفادة كهدؼ هنائي و أول للرتكيب. ت -8

 
 لالثاً:مل زبل مقاربة سيبويو يف دراستو الرتكيب من النظرة ادلعيارية  اليت برزت يف تناولو خلصائص الرتكيب .

 
التال للرتكيب:" الرتكيب ىو تآلف وحدات لغوية وفق قوانٌن صياغة شكلية و رابعاً:  بناء على دراسة سيبويو  ؽلكن صياغة التعريف 

معنوية يقتضيها النظاـ اللغوي، الوظيفتاف الرئيستاف فيو علا ادلسند و ادلسند إليو، و تشكبلف نواة لو من خبلؿ احتياج كل منهما 
االعتماد بٌن وحداتو و بناء  إحداعلا على األخرى بالربط  لؤلخرى،قتحقق كل منهما لؤلخرى االستغناء و االكتفاء بأختها عن طريق 

الشكلي و ادلعنوي بٌن أجزاء الرتكيب،نتيجة وجود عبلقات تركيبية أساسية و أخرى مكملة  غًن أساسية لتكونو  لتحقق اذلدؼ النهائي 
 ىذا ادلنجز اللغوي." من الرتكيب و ىو اإلفادة أو توصيل الرسالة اللغوية اليت قصد ادلرسل توصيلها من خبلؿ

 
 

 المصادر و المراجع العربية-أ
 

 القرآف الكرًن. -
"األساس ادلعريف للغويات العربية :حبث يف بعض ادلقدمات الكبلميػة و األصػولية للنحػو العػريب، يف اذبػاه وضػع  أسػاس إبسػتمولوجي   -

 200 0اآلداب، تطواف ،ادلغرب، ،للغويات العربية"، د. عبد الرمحن بو درع ،منشورات نادي الكتاب لكلية 
-ىػػػػػ1419"األصػػػوؿ الببلغيػػػة يف كتػػػاب سػػػيبويو و ألرىػػػا يف البحػػػث الببلغي"،د.أمحػػػد سػػػعد، مكتبػػػة اآلداب،القاىرة،الطبعػػػة األوىل -

 ـ.1999
 ـ.1980" األلسنية)علم اللغة احلديث(:مبادؤىا و أعبلمها"،د.ميشاؿ زكريا،بًنوت، -
 2003ة عبد اللطيف، دار غريب،"بناء اجلملة العربية"،د.زلمد محاس -
 1993"التعريف بعلم اللغة"، دافيد كريستل، ترمجة: د. حلمي خليل، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  الطبعة الثانية  -
 -2002" اجلملػة العربيػػة: تأليفهػا و أقسػػامها"، د. فاضػل السػػامرائي، دار الفكػر للطباعػػة و النشػر و التوزيػػع، عمػاف ،الطبعػػة األوىل  -

1422 
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 1984"اجلملة العربية: دراسة لغوية ضلوية"، د. زلمد إبراىيم عبادة، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية  -
 " شرح الكتاب"، أليب سعيد السًنايف، -
اجلػػزء األوؿ، ربقيػػق: د. رمضػػاف عبػػد التػػواب و د زلمػػود فهمػػي حجػػازي و د زلمػػد ىاشػػم عبػػد الػػداًن، اذليئػػة ادلصػػرية العامػػة للكتػػاب  -

1986 
 1990اجلزء الثاين، ربقيق: د. رمضاف عبد التواب ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  -
اجلزء الثالث، ربقيق: د. فهمي أبو الفضل ، مراجعة: د. رمضاف عبد التواب و د. زلمود مكي، دار الكتب و الولائق القومية، مركز  -

 2001 - 1421 ربقيق الرتاث، مطبعة دار الكتب ادلصرية بالقاىرة، الطبعة األوىل
"شرح كتاب  سيبويو"، أليب احلسن الرماين، اجلزء األوؿ، ربقيق: د ادلتول بن رمضاف وأمحد الدمًني ،وكالة الشروؽ للطباعة و النشر  -

 ىػ 1413 - 1993
 .1983احلديث"،د.زلمد محاسة عبد اللطيف، دار الفكر العريب ،القاىرة  "العبلمة اإلعرابية يف اجلملة بٌن القدًن و -
 1988ادلطليب،بيت ادلوصل، عزيز،مراجعة:مالك "علم اللغة العاـ"،فردينادند دو سوسًن،ترمجة :يوئيل -
علػػػػػى للثقافػػػػػة كيللر،ترمجػػػػػة:نرمينمحمود،ا لس األ سوسًن:تأصػػػػػيل علػػػػػم اللغػػػػػة احلػػػػػديث و علػػػػػم العبلمات"،جونالػػػػػاف دو "فردينانػػػػػد -

 2000،القاىرة،
  1983"الكتاب"،سيبويو ،ربقيق:عبد السبلـ ىاروف ،عامل الكتب ،الطبعة الثالثة  -
 2000"مبادئ يف اللسانيات" ،د.خولة اإلبراىيمي، دار القصبة للنشر،اجلزائر، -
 2001الباحثٌن، دبة،مجعية األدب لؤلساتذة "مبادئ  اللسانيات البنوية:دراسة ربليلية ابستمولوجية"،د.الطيب -
 اآلفاؽ،اجلزائر ،ترمجة: سعيد زبًني،دار مارتيين "مبادئ اللسانيات العامة"،أندريو -
  2003قريرة،كلية اآلداب، منوبة، و دار زلمد علي ،تونس، الطبعة األوىل  "ادلصطلح النحوي و تفكًن النحاة العرب"،توفيق -
   1963مد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب، بًنوت، ادلقتضب"، أليب العباس زلمد بن يزيد ادلربد، ربقيق: زل -
 1998"ادلنواؿ النحوي العريب:قراءة لسانية جديدة" ،د.عز الدين رلذوب،كلية اآلداب، سوسة ،دار احلامي، تونس، الطبعة األوىل   -
ادلخطوطػات العربيػة ،ادلنظمػة الشنتمري، ربقيق: زىًن عبد اسن سلطاف، منشورات معهد  "النكت يف تفسًن كتاب سيبويو"،لؤلعلم -

، الكويت ،الطبعة األوىل،   1987-ىػ 1407العربية للرتبية و الثقافة و العلـو
 

 
 األبحاث والدوريات  

 
يف كتاب سيبويو"، حسن محزة ،"رلادلة السػائد يف اللغػة و األدب و الفكر"،نػدوة دوليػة نظمهػا قسػم  "عودة إىل ادلسند و ادلسند إليو -

ـ ،اجلػػػزء األوؿ:" يف الػػػرتاث اللغػػػوي و النقػػػدي"، أشػػػرؼ علػػػى تنظػػػيم النػػػدوة و أعػػػد 1996نػػػوفمرب 24-23اللغػػة و اآلداب العربيػػػة 
 2002: السابع، كلية العلـو اإلنسانية و االجتماعية ،تونس األعماؿ للنشر: د. توفيق عامر، السلسلة: السابعة ،ا لد
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ك "يف ادلسار التطوري للنحو العريب :قراءة يف ربوؿ ادلنهج مػن ادلبػىن إىل ادلعػىن"، د. الطيػب دبػة، "رللػة الدراسػات اللغويػة"، مركػز ادللػ -
  2006،مايو  2،العدد:  8فيصل للبحوث و الدراسات  اإلسبلمية،ا لد: 

 2002علم احلديث و التقعيد النحوي عند سيبويو"، د. فكري زلمد سليماف، علـو اللغة ،ا لد: اخلامس، العدد: الرابع "مصطلح  -
 ،القاىرة.

"من ضلو اجلملة إىل ضلو النص: دراسػة و تطبيػق"، إبػراىيم خليػل، رلادلػة السػائد يف اللغػة و األدب و الفكر،نػدوة دوليػة نظمهػا قسػم  -
ـ ،اجلػػػزء األوؿ:" يف الػػػرتاث اللغػػػوي و النقػػػدي"، أشػػػرؼ علػػػى تنظػػػيم النػػػدوة و أعػػػد 1996نػػػوفمرب 24-23ربيػػػة اللغػػة و اآلداب الع

 2002األعماؿ للنشر، د. توفيق عامر، السلسلة السابعة، ا لد: السابع، كلية العلـو اإلنسانية و االجتماعية، تونس: 
 

 المراجع األجنبية-ب 
- A Geneva School Reader In Linguistics ,Edited by: Robert Godel ,Indiana 

University ,Press: Bloomington &Llndon,1969. 
- Sibawayhi,M.G.Carter ,Oxford Centre for :Islamic Studies.2004. 
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